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Pemberi kerja dengan peluang pemekerjaan setara dan tindakan afirmatif. Penampungan untuk orang yang menyandang cacat disediakan atas permintaan.

Sedotan & Alat Makan

Pelanggan yth:

Surat ini bermaksud memberi tahu usaha jasa boga bahwa penggunaan alat makan plastik, sedotan plastik, dan 
tusuk buah potong plastik akan dilarang di Seattle mulai 1 Juli 2018. Pilihan yang patuh mencakup alat makan, 
sedotan, dan tusuk buah potong yang tahan lama atau mudah mengompos. Sedotan yang patuh mencakup 
sedotan yang terbuat dari kertas mudah mengompos atau plastik mudah mengompos. Alat makan yang 
dilarang mencakup garpu plastik, sendok plastik, pisau plastik, dan tusuk buah potong plastik sekali pakai.

Kerangka Waktu: Di tahun 2008, Kota Seattle menetapkan sebuah ordonansi yang mewajibkan bahwa 
barang-barang jasa boga sekali pakai, yang mencakup kemasan dan alat makan, harus layak daur ulang atau 
mudah mengompos. Utilitas Publik Seattle (SPU) telah memberikan pengecualian tahun demi tahun untuk 
segelintir barang, yang mencakup alat makan dan sedotan plastik. Alat makan dan sedotan plastik tidak layak 
daur ulang. Kini, setelah ada banyak produsen alat makan dan sedotan mudah mengompos yang disetujui, 
barang-barang jasa boga ini tidak lagi akan dikecualikan dari persyaratan yang ada. 

Penegakan: Staf SPU akan terus melakukan inspeksi terhadap semua usaha jasa boga guna memverifikasikan 
kepatuhan terhadap Bagian 21.36.084 dan 21.36.086 Kode Kota Seattle yang mensyaratkan bahwa:

• Usaha jasa boga wajib menggunakan perabot jasa boga yang mudah mengompos atau layak daur ulang (mulai 
1/7/2010). 

• Penggunaan wadah pengumpulan dan jasa pengumpulan untuk bahan yang mudah mengompos dan layak daur 
ulang bersifat wajib (mulai 1/7/2010).

• Penggunaan kemasan jasa boga dari busa polistirena mengembang (EPS) terlarang (mulai 1/1/2009). 
• Penggunaan perabot jasa boga alat makan plastik dan sedotan plastik terlarang (mulai 1/7/2018).
• Kelalaian mematuhi ordonansi perabot jasa boga dapat mengakibatkan denda senilai $250.

Ambil Tindakan: 
 DHabiskan persediaan alat makan dan sedotan plastik Anda yang masih tersisa sebelum 1 Juli 
2018. Jika hal itu tidak dapat Anda lakukan, hubungi kami pada nomor di bawah untuk menyusun 
jadwal kepatuhan.
 DPilih perabot jasa boga yang patuh untuk memenuhi persyaratan kemasan, alat makan,  
dan sedotan. 
 DSediakan alat makan dan sedotan hanya atas permintaan, dan gunakan dispenser bagi pelanggan 
untuk memilih sendiri alat makan dan sedotan, jika saat ini belum dipraktikkan. 
 DTetapkan wadah pengumpulan yang ditandai dengan jelas untuk bahan layak daur ulang dan 
mudah mengompos di area karyawan dan pelanggan.
 DAtur penyewaan jasa pengumpulan komersial bahan mudah mengompos dan layak daur ulang.

Bantuan Gratis: 
Hubungi SPU lewat GreenBusiness@Seattle.Gov atau 206-343-8505 atau kunjungi situs web SPU di 
seattle.gov/util/GreenYourBusiness untuk mendapat informasi tambahan. Di situs web itu, Anda dapat 
memesan beragam bahan gratis, yang mencakup poster dan stiker, untuk membantu Anda menyampaikan 
kepada karyawan dan pelanggan tentang bahan-bahan mudah mengompos dan layak daur ulang serta  
hal-hal yang diwajibkan di Seattle. Terima kasih atas kerja sama dan komitmen Anda untuk membantu Seattle 
menghemat sumber daya dan mengurangi limbah.

Dengan takzim,

Utilitas Publik Seattle (SPU) 
Program Usaha Hijau
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Alat makan plastik dan sedotan plastik 
dilarang di Seattle mulai 1 Juli 2018.
Perabot jasa yang boleh digunakan 
mencakup alat makan dan sedotan 
mudah mengompos yang disetujui atau 
tahan lama.

Los utensilios de plástico y los popotes de plástico están
prohibidos en Seattle a partir del 1ero de julio de 2018.
Los únicos utensilios y popotes desechables 
que están permitidos para uso comercial son 
aquellos que tienen la etiqueta “compostable”, 
los cuales están hechos de materiales que se 
pueden convertir en compost. Los utensilios y 
popotes reusables están permitidos.

2018年7月1日開始，西雅圖禁止使用塑料餐具 
和塑料吸管。
允許使用的餐具包括認可的可堆肥餐具和吸管。

Dụng cụ ăn (thìa, dĩa, đũa) và ống hút dùng một lần bằng nhựa sẽ bị 
cấm ở Seattle kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.
Các dụng cụ ăn dùng một lần được phép sử dụng
bao gồm thìa, dĩa, đũa và ống hút được công nhận
là có thể phân hủy được gọi là compostable.

플라스틱�식기와�플라스틱�빨대는 2018년 7월
서비스를�위해�사용이�허용된�식기는�오직�분해 
가능한�것으로�승인된�식기와�빨대만�포함합니다.

UNTUK RINCIAN TENTANG PRODUK-
PRODUK MUDAH MENGOMPOS YANG 
DISETUJUI, KUNJUNGI:
seattle.gov/util/GreenYourBusiness

Persyaratan sedotan & alat makan BARU
Rangkuman Persyaratan Perabot Jasa Boga Seattle: (SMC 21.36.086)

 Larangan sedotan plastik dan alat makan plastik mulai berlaku 
1 Juli 2018. Usaha jasa boga tidak boleh menggunakan sedotan 
plastik dan alat makan plastik di Seattle. Pengecualian sementara 
untuk sedotan plastik dan alat makan plastik akan berakhir, dan 
penggunaan sedotan mudah mengompos dan alat makan mudah 
mengompos akan wajib dilakukan mulai 1 Juli 2018.

DIBOLEHKAN DIBOLEHKANTERLARANG TERLARANG

Sedotan Plastik Sekali Pakai Sedotan Kertas Mudah Mengompos* dan 
Sedotan Plastik Mudah Mengompos* Alat Makan Plastik Sekali Pakai Alat Makan* Mudah Mengompos

Rangkuman Persyaratan Perabot Jasa Boga Seattle: (SMC 21.36.086)

 Mulai 1 Juli 2010, usaha jasa boga tidak boleh menjual atau menyediakan makanan 
dengan perabot jasa boga sekali pakai untuk konsumsi di tempat ataupun dibawa 
keluar. Kemasan makanan yang digunakan untuk pelayanan makan di tempat harus 
mudah mengompos dan kemasan bawa keluar boleh mudah mengompos atau layak 
daur ulang.

 Bahan mudah mengompos yang disetujui menandakan kemasan dan perabot jasa 
yang sudah diuji dan disetujui di fasilitas kompos komersial setempat.
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